


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TỈNH SƠN LA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /QĐ-CTSLA               Sơn La, ngày      tháng      năm 
                  

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc xử lý về thuế qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH 14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Luật thuế; Luật phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn;
Căn cứ Quyết định số 1836/QĐ-BTC ngày 08/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế 
trực thuộc Tổng cục Thuế;

Căn cứ kiến nghị tại Biên bản kiểm tra thuế ký ngày 21/11/2022 của Đoàn kiểm 
tra theo Quyết định số 976/QĐ-CTSLA ngày 03/11/2022 của Cục Thuế tỉnh Sơn La về 
việc kiểm tra thuế tại Nhà máy sản xuất chế biến cà phê - Chi nhánh Công ty cổ phần 
Đại Phát Vina tại Sơn La;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Thanh tra - Kiểm tra 1;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức sau đây:
1. Nhà máy sản xuất chế biến cà phê - Chi nhánh Công ty cổ phần Đại Phát Vina 

tại Sơn La; 
Địa chỉ: Bản Kiến Xương, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La;
Mã số thuế: 6000412156-003; 
Nhà máy sản xuất chế biến cà phê - Chi nhánh Công ty cổ phần Đại Phát Vina 

tại Sơn La hoạt động theo Giấy chứng nhận kinh doanh số 6000412156-003 do Sở 
kế hoạch đầu tư  Sơn La cấp lần đầu ngày 08/12/2020;

Người đại diện theo pháp luật: ông Mai Trung Chính - Giới tính: Nam;
        Chức danh: Giám đốc.

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Hành vi khai sai, khai không đầy 
đủ các chỉ tiêu liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế trong hồ sơ thuế.

3. Quy định tại Khoản 3, Điều 12 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 
19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.
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4. Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: Áp dụng 01 tình tiết tăng nặng về hành vi khai 
sai, khai không đầy đủ các chỉ tiêu liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế trong hồ sơ 
thuế TNDN năm 2021. 

5. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau: 
a). Hình thức xử phạt chính (phạt tiền): 13.650.000 đồng (Mười ba triệu, sáu 

trăm năm mươi nghìn đồng chẵn); 
Trong đó: Phạt hành vi khai sai, khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ 

thuế không dẫn đến thiếu số tiền thuế phai nộp hoặc không dẫn đến tăng số tiền 
thuế được miễn, giảm, hoàn: 13.650.000 đồng;

b). Hình thức xử phạt bổ sung: Không.
c). Các biện pháp khắc phục hậu quả: Không. 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 11 năm 2022.
Điều 3. Quyết định này được:
1. Giao cho ông: Mai Trung Chính là đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại 

Điều 1 Quyết định này để chấp hành.
Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này, Nhà máy 

sản xuất chế biến cà phê – Chi nhánh Công ty cổ phần Đại Phát Vina tại Sơn La phải 
nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này và có trách nhiệm nộp số tiền thuế, 
phí và tiền phạt tại Điều 1 vào Tài khoản số 7111 của Cục Thuế tỉnh Sơn La mở tại 
Kho bạc Nhà nước tỉnh Sơn La như sau: 

Tiền phạt hành chính: 13.650.000 đồng, nộp theo Tiểu mục 4254.
Nếu quá thời hạn nêu trên Nhà máy sản xuất chế biến cà phê – Chi nhánh Công 

ty cổ phần Đại Phát Vina tại Sơn La không chấp hành Quyết định xử phạt thì sẽ bị 
cưỡng chế thi hành theo quy định của Pháp luật. Nhà máy sản xuất chế biến cà phê – 
Chi nhánh Công ty cổ phần Đại Phát Vina tại Sơn La có quyền khiếu nại hoặc khởi 
kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật. 

2. Gửi cho Kho bạc Nhà nước tỉnh Sơn La để thu tiền phạt.
3. Gửi cho Nhà máy sản xuất chế biến cà phê - Chi nhánh Công ty cổ phần Đại 

Phát Vina tại Sơn La để tổ chức thực hiện Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                 
- Như Điều 3; 
- Lãnh đạo Cục Thuế;
- Phòng KK&KTT;
- Lưu: VT, TTKT1 (05b).  

CỤC TRƯỞNG

 Hà Minh Đức
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